Vážený pane xxx,
Dne 23. září 2013 nám byla doručena Vaše žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, týkající se odtahu vozidel v Glennově ulici. Tímto Vám zasílám
odpovědi na Vaše dotazy.

a) Proč dnes tj. 23-09-2013 došlo k odtahu vozidel zaparkovaných v ulici
Glennově teprve zhruba necelou hodinu po ukončení blokového čištění této
ulice – tedy naprosto bezúčelně a de facto diskriminačně? Takový přístup
nepůsobí dobře a vyvolává zneklidnění, že „odtahovka“ odtahuje takříkajíc na
sebe. Pochopil bych vyměření blokové pokuty, napomenutí anebo výstrahy
nezodpovědnému majiteli, ale samoúčelný odtah považuji za hanebnou
ostudu.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. je na základě Koncesní smlouvy,
uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem, ve věci nucených odtahů v
roli provozovatele, tj. vykonavatele příslušného rozhodnutí o odtažení vozidla.
Rozhodnutí o odtažení vozidla není v pravomoci Dopravního podniku města
Ústí nad Labem, ale silničního správního orgánu, policie ČR či Městské policie
Ústí nad Labem. Podle vyjádření zástupce Odbor dopravy a majetku Magistrátu
města Ústí nad Labem probíhalo dne 23.9.2013 čištění komunikací v ulicích
Oblá, Větrná a Glennova. Konkrétně v ulici Glennova bylo naloženo pouze
jedno vozidlo v 9:53. To bylo následně složeno jeho majiteli ve vedlejší ulici,
kde zastavil vozidlo odtahové služby a požadoval složení svého vozu. Nucený
odtah byl v tomto případě nařízen z důvodu nerespektování dopravního
značení (dočasný zákaz stání od 07:00-16:00hod.) v ulici Glennova, která v tu
dobu nebyla řádně vyčištěna. Dočasný zákaz stání platil od 07:00 do 16:00
hod, a všechna vozidla, která tu v tuto dobu parkovala, zde stála neoprávněně.
Blokové čištění končí ve chvíli, kdy firma Ave odstraní z dané ulice dočasný
zákaz stání.
b) Jak si odtahující firma dokumentuje (z tu částku, kterou si za odtah inkasuje)
průběh a postup odtahu. V tomto případě (případě ulice Glennovy), jak je
schopna dokázat, že k odtahu došlo smysluplně a v tu a v tu hodinu?
Průběh odtahu dokumentuje zaměstnanec odboru dopravy a majetku,
Magistrát města Ústí nad Labem. Zaměstnanec pořizuje videozáznam a
fotodokumentaci a vše dále zapisuje do příslušného protokolu, se kterým je
později seznámen majitel odtaženého vozu. Dále je u odtahu přítomen strážník
městské policie.
c) Pokud toto „ošetřeno“ není – jak se bude postupovat do budoucna?
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